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บทคัดย่ อ
กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำ
ในพัทยำ) โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มำณ ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำคือ พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพในเขตเมื อง
พัทยำ ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 118 คน เครื่ องมือวิจยั ใช้แบบสอบถำมวิเครำะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนำ
ผลกำรวิจยั พบว่ำ พนักงำนมี กำรปรั บตัวในกำรทำงำนรู ปแบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์
มำกขึ้น ซึ่ งมีส่วนน้อยที่ยงั มีกำรเรี ยนรู ้ เพิ่มเติมในระบบกำรทำงำน ด้ำนกำรปรับตัวในด้ำนร่ ำงกำย พบว่ำ
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พนัก งำนธนำคำรกรุ ง เทพทุ ก คนมี ก ำรแบ่ ง แบ่ ง เวลำในกำรพัก ผ่อ นและออกก ำลัง กำยมำกขึ้ น เพื่ อ ลด
ควำมเสี่ ยงในกำรท ำธุ รกรรมกำรเงิ นอันเป็ นผลดี ต่อไปกับกำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนเป็ นระยะเวลำยำว (x = 3.55)
ด้ำนกำรปรับตัวด้ำนอัตมโนทัศน์ พบว่ำ พนักงำนทุกคนมีกำรเรี ยนรู ้และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงของระบบ
ธุ รกรรมกำรเงิ นในอนำคตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในปั จจุบนั ไม่นำปั ญหำส่ วนตัวเข้ำมำยุ่งเกี่ ย วกับ
กำรทำงำนระหว่ำงวัน (x = 3.63) ด้ำนบทบำทหน้ำที่ พบว่ำ พนักงำนมีกำรเรี ยนรู ้ และฝึ กอบรมกำรทำงำน
อยู่เสมอ เข้ำใจในบทบำทกำรทำงำนของตนเองไม่ยงุ่ เกี่ ยวสิ่ งอื่นเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำฐำนขององค์กร
(x = 3.74) และด้ำนพึ่งพำระหว่ำงกันและกัน พบว่ำ พนักงำนทุกคนใส่ ใจในรำยละเอียดของเพื่อนร่ วมงำน
มำกขึ้ น และให้ ค วำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจของระบบงำนใหม่ อ ยู่ เ สมอท ำงำนเป็ นที ม ส่ ง ผลให้ ก ำรท ำงำนมี
ประสิ ท ธิ ภำพและเกิ ดผลส ำเร็ จสู ง สุ ด (x = 3.92) และปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อกำรปรั บตัวของพนัก งำนธนำคำร
กรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) พบว่ำ ปั จจัยทำงเพศ อำยุ สถำนภำพ กำรศึกษำ รำยได้ และตำแหน่ง ไม่มีผลต่อกำร
ปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ปั ญหำและข้อเสนอแนะ กำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นกำรพัฒนำอย่ำง
รวดเร็ วซึ่ งส่ งผลให้กำรทำงำนจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนไปในทิศทำงที่แตกต่ำงจำกเดิม ซึ่ งธุ รกรรมกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ จะเป็ นกำรเปิ ดกำรมุ่มมองของธนำคำรในอนำคต เพื่อเปลี่ยนแปลงกำรใช้ชีวิตทำงกำรเงินให้
มี ควำมทันสมัยและก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของคนในปั จจุ บนั ทำให้ธนำคำร
กรุ งเทพมีกำรจัดกำรฝึ กอบรมพนักงำนให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในระบบกำรทำงำนรู ปแบบใหม่อยูต่ ลอดเวลำ
ให้ค ำแนะนำกับ ประชำชนในกำรใช้ง ำนระบบธุ รกรรมกำรเงิ นเพื่ ออำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ง ำน
ตลอดจนสิ ทธิ ประโยชน์ของประชำชนที่ใช้บริ กำรกับทำงธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)

คาสาคัญ : ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์, กำรปรับตัว, กำรรู ้คิด
Abstract
The purpose of this research was to study the adaptation of Bangkok Bank Public Company
Limited employees towards the introduction of electronic financial transactions, Case study: Bangkok Bank
employees in Pattaya Branch. The study is quantitative research. The population of research are the
employees of Bangkok Bank in Pattaya city area. The instrument of research is the questionnaire with
analyze by the descriptive statistics.
The results of research indicate that the employees are more adaptable to work in electronic
financial transactions. There are a few who are also learning more in the system. Physical Adaptations: all
of Bangkok Bank employees have more time to relax and exercise in order to reduce the risk of financial
transactions with longer operating time (x = 3.55). Self-adaptation founds that all employees are learning
386

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปี ที่ 12 ฉบับที่ 3

C H A P T E R 20
and accepting changes in the financial transaction system in the future to respond the current needs, not to
interfere with personal work during the day (x = 3.63). The roles that employees have to learn and train for
working, to understand their roles, not to interfere with other things in order to the standards of the
organization (x = 3.74). Interacting with each other, all employees pay close attention to the details of their
colleagues and give them for the knowledge and understanding of the new system, working as a team for
the resulting in maximum efficiency and successful (x = 3.92). The factors which are affecting to the
adaptation of Bangkok Bank employees, found sex, age, status, education, income and position do not affect
to the adaptation of Bangkok Bank Public Company Limited employees.
Problems and Suggestions The entry into the electronic financial transactions system is rapidly
evolving, that affecting in a change in direction. Electronic financial transactions will open up the vision of
bank in future. To change the financial life to modern and advanced technology and respond the current life
of people. Bangkok Bank has trained staff to be knowledgeable in the new system at all times. For advises
people on the use of financial transactions to facilitate their use. As well as the benefits of people using the
service with Bangkok Bank Public Company Limited.

Keywords : Electronic financial transactions, Adaptation, Knowing
บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่กำลังจะพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจเพื่อที่จะก้ำวหน้ำและมีควำมทันสมัย
จำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับนำนำประเทศจึงมุ่งเน้นในกำรพัฒนำประเทศ
ไปสู่ เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งภู มิปัญญำทำงกำรเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งสะท้อนให้เห็ นควำมสำคัญของเทคโนโลยีเพิ่ม
มำกขึ้น เนื่องจำกเทคโนโลยีในอนำคตจะมีส่วนสำคัญต่อบทบำทกำรใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงกำรทำงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำรผลิ ต กำรเข้ำถึ ง กำรจัดเก็บและกำรกระจำยควำมรู ้ อันเป็ นปั จจัยผลิ ตหลักภำยใต้ระบบ
เศรษฐกิ จของประเทศให้เป็ นหนึ่ งในสมำชิ กของสัง คมโลกที่ มีก ำรพัฒนำให้เท่ ำ เที ย มกำรเปลี่ ย นแปลง
กระแสของโลก โดยกำรนำเอำเทคโนโลยีในด้ำนต่ำง ๆ มำใช้และกระจำยควำมรู ้ ไปต่อสังคมในทุกพื้นที่
แต่ในประเทศไทยนั้นก็ยงั ไม่สนับสนุ นเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ มำกนัก ส่ งผลให้กำรทำงำนทั้งภำครั ฐและ
เอกชนมี ค วำมล่ ำ ช้ำ ไม่ ตอบสนองต่ อควำมต้องกำรของประชำชนและนำนำประเทศที่ เดิ นทำงเข้ำ มำดู
กระบวนกำรทำงำนของประเทศไทย
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กำรเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ ว กำรทำธุ รกิจเปลี่ยนจำก Analog เข้ำสู่ Digital
อย่ ำ งสมบู ร ณ์ โดยเฉพำะคน Gen ใหม่ ๆ ที่ เ ป็ นวัย ท ำงำนมำกถึ ง 75% ที่ มี ชี วิ ต ผู ก กับ บริ ก ำร Digital
เป็ นส่ ว นใหญ่ กำรเข้ำ มำเปลี่ ย นแปลงซึ่ งกำรท ำธุ ร กิ จ ธนำคำรของ Fintech มี ข ้อ ดี คื อ เพิ่ ม ควำมง่ ำ ย
ลดข้อจำกัดทำงกำรเงิน ผูใ้ ช้บริ กำรมีควำมอิสระที่จะเลือกทำธุ รกรรม แต่ท้ งั นี้ กำรเข้ำมำของ Fintech อำจจะ
ต้องใช้เวลำอี ก สัก ระยะ เนื่ องจำกต้องใช้เวลำในกำรเปลี่ ยนพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งปั จจุ บนั ยังคงมี
ควำมต้องกำรทำธุ รกรรมแบบ Personal to Personal อยู่และระบบธนำคำรในปั จจุบนั ยังมีควำมเข้มแข็งอยู่
มำกไม่วำ่ จะเป็ นในเรื่ องของกำรมีเครื อข่ำยสำขำที่ครอบคลุม กำรมีระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ กำรมีระบบ
ที่ ป้ องกันควำมเสี่ ย งและที่ ส ำคัญยัง มี พ นัก งำนที่ ค อยอำนวยควำมสะดวกให้ ก ับ ลู ก ค้ำ แบบ Personal to
Personal อยู่ แต่อย่ำงไรก็ตำมพนักงำนธนำคำรมิอำจเพิกเฉยต่อควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้ซ่ ึ งจะต้องมี
กำรพัฒนำควำมรู ้และศักยภำพของตนเองออกมำให้ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำ งรวดเร็ วอุ ตสำหกรรมต่ อไปจะถู ก ขับ เคลื่ อนด้วยนวัตกรรม (เพิ่ ม มู ล ค่ ำ สู ง ขึ้ น) โดยมี อุตสำหกรรม
เป้ ำ หมำย เช่ น อำหำร ยำนยนต์ส มัย ใหม่ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ อัจ ฉริ ย ะ, กำรท่ อ งเที่ ย ว , ดิ จิ ต อล กำรแพทย์
ครบวงจร ฯลฯ ซึ่ งอุตสำหกรรมเหล่ำนี้ จะเป็ นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิ จของประเทศเจริ ญเติบโตใน
อนำคต ดังนั้นเรำจะต้องมีควำมรู ้ในเรื่ องของธุ รกิจเหล่ำนี้ เช่น วิธีกำรดำเนินธุ รกิจ กำรลดหย่อนภำษีเพื่อกำร
วิจยั กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำรสนับสนุนด้ำนสิ นเชื่อ หำกพนักงำนไม่มีควำมรู ้ในเรื่ องอุตสำหกรรมเหล่ำนี้ แล้ว
เรำจะไม่สำมำรถครอบครองลูกค้ำที่ทำธุ รกิจหลักๆในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้แนวโน้มที่ได้
กล่ำวมำนี้ จะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ และ Business Model ดังนั้น ธนำคำรจึงต้องเร่ งดำเนิ นกำรตำม
ยุทธศำสตร์ ท้ งั 3 ข้อนี้อย่ำงเร่ งด่วน
1. ธนำคำรต้องดำเนิ นกำรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ ยนไปอย่ำงรวดเร็ ว
เช่น สำยธุ รกิจต้องมองหำธุ รกิจใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรม
2. เรำต้องช่วยลูกค้ำปรับตัวเรำจะได้เข้ำถึงลูกค้ำภำยใต้สโลแกน เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บำ้ น และไทย
แลนด์ 4.0 หน่วยงำน HR จะต้องพัฒนำศักยภำพพนักงำนให้สำมำรถที่จะเป็ นที่ปรึ กษำให้กบั ลูกค้ำได้
3. พัฒนำควำมสำคัญกับประชำชนโดยรอบพื้นที่ เช่น โครงกำรประชำรัฐ (Connext ED) เรำก็จะ
สำมำรถเข้ำ ถึ ง ลู ก ค้ำ ในพื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ลู ก ค้ำ รู ้ สึ ก ใกล้ชิ ด กับ ธนำคำรมำกขึ้ น พนั ก งำนมี ค วำมเข้ำ ใจ
ควำมต้องกำรของชุมชนได้อย่ำงแท้จริ ง (เข้ำถึงและเข้ำใจ) ต้องให้ควำมสำคัญกับโครงกำรเหล่ำนี้ จะช่วยให้
ธนำคำรมีลูกค้ำพื้นฐำนที่ สำมำรถต่อยอดได้ในอนำคต (อ้ำงถึ งใน คุ ณเดชำ ตุลำนันท์ ประธำนกรรมกำร
กำรบริ หำรธนำคำรกรุ งเทพมหำชน วันที่ 9 มกรำคม 2560)
ธนำคำรกรุ งเทพในเขตเมืองพัทยำมีกำรกระจำยตัวในหลำยพื้นที่เนื่ องจำกเมืองพัทยำเป็ นเมืองที่มี
ควำมเจริ ญก้ำ วหน้ำ และทันสมัย มี นัก ท่ องเที่ ย วทั้ง ชำวไทยและชำวต่ ำ งชำติ ที่ เดิ น ทำงเข้ำ มำ ส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจของประเทศและในเขตพัทยำมีกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงมำกทำให้เงิ นในประเทศมีกำรหมุนเวียนอยู่
ตลอดเวลำซึ่ งทำให้ธนำคำรในเขตเมืองพัทยำมีลูกค้ำที่ เข้ำมำใช้บริ กำรเป็ นจำนวนมำก มีกำรแข่งขันทำง
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กำรตลำดมำกยิ่งขึ้นส่ งผลให้พนักงำนมีงำนทำมำกยิ่งขึ้น แต่ธนำคำรแต่ละธนำคำรก็ยงั มีกำรวำงแผนและ
จัดระบบกำรทำงำนเพื่อสร้ ำงควำมได้เปรี ยบเพื่อใช้ในกำรก้ำวนำคู่แข่ง ซึ่ งกำรทำงำนในปั จจุบนั ธนำคำร
กรุ งเทพกำลังมี กำรปรั บเปลี่ ยนให้ระบบกำรทำงำนมี ค วำมทันสมัยมำกยิ่ง ขึ้ นในด้ำ นของอุ ปกรณ์ ระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ใ ช้ในกำรจัดระเบี ยบ กำรค ำนวณและกำรจัดเก็ บข้อมู ลที่ มี ควำมรวดเร็ วมำกยิ่ง ขึ้ นเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและกำรร่ วมมือพัฒนำกำรเงินไปสู่ ระดับนำนำชำติโดยกำรส่ งเสริ ม
จำกภำครัฐสู่ แบงค์ชำติ
ธนำคำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทำงกำรเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ข้ ึนเพื่อแสดง
ถึงทิศทำง และกรอบกำรดำเนิ นกำรในกำรกำกับดูแลกิจกำรของธนำคำรตำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีและทันสมัย ธนำคำรสนับสนุ นให้บริ ษทั ที่ อยู่ในกลุ่ มธุ รกิ จทำงกำรเงิ นที่ เป็ นรู ปแบบใหม่ โดยกำรนำ
นโยบำยกำรขยำยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ของแต่ละบริ ษทั ธนำคำรกำหนดให้
กรรมกำรธนำคำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดู แลกิ จกำรนี้ ใน
กำรดำเนิ นธุ รกิ จเพื่อส่ งเสริ มให้ธนำคำรเป็ นองค์กรที่มีกำรบริ หำรจัดกำรที่ดีมีประสิ ทธิ ภำพจึงมีกำรอบรม
เพื่อให้พนักงำนมีกำรปรับตัวในกำรทำงำน หำกมีกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำมำรถทำธุ รกรรมในด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงสะดวกในเรื่ องของ กำรโอนเงิน กำรจ่ำยบิล ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ รวมไปถึง
กำรออกรำยละเอียดกำรเดิ นบัญชี ทำงธนำคำร ระบบเหล่ำนี้ จะใช้งำนผ่ำนระบบโทรศัพท์มือถื อเพียงแค่ใช้
งำนระบบแอปพลิ เ คชั่ น ของธนำคำร ท ำให้ ร ะบบกำรฝำกหรื อถอนเงิ น เปลี่ ย นเป็ นระบบตู ้ ที่ เ พิ่ ม
ควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้นซึ่ งอำจจะส่ งผลในหลำยๆด้ำนต่อกำรทำงำนเนื่ องจำกประชำชนทัว่ ไปใช้งำน
ผ่ำนระบบธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จำกกำรศึกษำควำมสำคัญของข้อมูลดังกล่ำวทำให้เห็นว่ำพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพมีกระบวนกำร
ทำงำนที่มีควำมหลำกหลำยและซับซ้อนตำมตำแหน่งในกำรปฏิบตั ิงำนมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละด้ำน
ด้ำนของเจ้ำหน้ำที่ปฏิ บตั ิกำร : มีหน้ำที่ในกำรดู แลด้ำนกำรเงิ นและกำรโอนเงิ นของลู กค้ำที่มำใช้บริ กำร
ด้ำ นเจ้ำ หน้ ำ ที่ ต่ ำ งประเทศ : มี ห น้ ำ ที่ ใ นแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศและดู แ ลลู ก ค้ำ ที่ ท ำรำยกำร
ต่ำงประเทศรวมไปถึงด้ำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด : มีหน้ำที่ในกำรดูแลและจัดเก็บรำยละเอียดอัพเดทข้อมูลของ
ลู ก ค้ำ รวมทั้ง เสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้ำ ด้ำ นเจ้ำ หน้ ำ ที่ สิ น เชื่ อ : มี ห น้ำ ที่ ใ นกำรดู แ ล
ควำมต้องกำรของลู กค้ำในกำรขอสิ นเชื่ อบัวหลวง ซึ่ งกำรเข้ำมำของระบบอิเล็กทรอนิ กส์ จะช่ วยส่ งผลให้
พนักงำนนั้นมีกำรทำงำนที่ลดลงไปจำกเดิมเนื่ องจำกระบบอิเล็กทรอนิ กส์ สำมำรถตอบโจทย์ในเรื่ องของ
ควำมสะดวกสบำยต่อลูกค้ำที่เดิ นทำงมำใช้บริ กำรธุ รกรรมทำงกำรเงิน แต่เครื่ องมือที่นำเข้ำมำใช้พนักงำน
ก็ยงั มีควำมรู ้ควำมสำมำรถที่ไม่เพียงพอต่อกำรทำงำนแบบระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ทำให้ผวู ้ ิจยั มีควำมสนใจที่
จะศึกษำควำมคิดเห็นของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพในกำรปรับตัวในทำงำนอย่ำงไรต่อกำรเข้ำมำของระบบ
กำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ รวมไปถึ งมีขอ้ เสนอแนะของพนักงำนและแนวทำงที่เป็ นกำรแก้ไขปั ญหำในกำรทำ
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนอย่ำงไรเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ศึกษำไปเสนอต่อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำ
และแก้ไขปั ญหำให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อหน่ วยงำนอันจะส่ งผลให้พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพในเขตเมื อง
พัทยำมีคุณภำพในกำรทำงำนที่ดีข้ ึน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบ
ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำในพัทยำ)
2. เพื่ อศึ ก ษำเปรี ย บเที ยบกำรปรั บ ตัวของพนักงำนธนำคำร จำแนกตำมปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของ
พนัก งำนธนำคำรกรุ ง เทพ จำกัด (มหำชน) ที่ มี ต่อกำรเข้ำ มำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำในพัทยำ)
3. เพื่ อ ศึ ก ษำแนวทำงกำรปรั บ ตัว ของพนั ก งำนเพื่ อ รองรั บ กำรเข้ำ มำของระบบกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)

ทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี)
ทฤษฎีเกีย่ วกับการปรับตัว
แนวคิ ด ทฤษฏี ก ำรปรั บ ตัว ของรอย (Roy’s Adaptation Model : อ้ำ งอิ ง จำก Roy & Andrews,
(1999), The Roy’s Adaptation Model, Stamford: Appleton & Lange) กล่ ำ วถึ ง กำรปรั บ ตั ว และกำรให้
ควำมช่ วยเหลื อบุคคลที่มีปัญหำในกำรปรับตัวเมื่อมีเหตุกำรณ์ หรื อกำรเปลี่ ยนแปลงเข้ำมำในชี วิตโดยกำร
ปรั บ ตัว เป็ นกระบวนกำรและผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จำกกำรที่ บุ ค คลมี ค วำมคิ ด และควำมรู ้ สึ ก จำกกำรใช้
ควำมตระหนักรู ้ทำงปั ญญำและกำรสร้ำงสรรค์ ในกำรบูรณำกำรระหว่ำงบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมให้กลมกลื น
รอยใช้แนวคิดจำกทฤษฎีระบบมำอธิบำยระบบกำรปรั บตัวของบุคคลว่ำ บุคคลเป็ นเหมือนระบบกำรปรับตัว
ที่ มี ค วำมเป็ นองค์ ร วม (Holistic adaptive system) และเป็ นระบบเปิ ด ประกอบด้ ว ยสิ่ ง น ำเข้ำ (Input)
กระบวนกำรเผชิ ญปั ญ หำ (Coping process) สิ่ ง นำออก (Output) และกระบวนกำรป้ อนกลับ (Feedback
process) แต่ ล ะส่ วนนี้ จะท ำงำนสั ม พันธ์ ก ันเป็ นหนึ่ ง เดี ย วโดยเมื่ อสิ่ ง เร้ ำ ที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่ งแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยในผ่ำนเข้ำสู่ ระบบกำรปรับตัวจะกระตุน้ ให้บุคคลมีกำรปรับตัวตอบสนอง
ต่อสิ่ งเร้ำนั้นโดยใช้กระบวนกำรเผชิ ญปั ญหำ 2 กลไก คือ กลไกกำรควบคุม และกลไกกำรรู ้คิด กลไกทั้งสอง
นี้ จะท ำงำนควบคู่ ก ันเสมอ ส่ ง ผลให้บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมกำรปรั บ ตัวออกมำ 4 ด้ำ น คื อ ด้ำ นร่ ำ งกำย
ด้ำนอัตมโนทัศน์ ด้ำนบทบำทหน้ำที่ และด้ำนกำรพึ่งพำระหว่ำงกัน
กลไกกำรควบคุ ม และกลไกกำรรู ้ คิ ด จะท ำงำนควบคู่ ก ันเสมอเพื่ อ ดำรงบู รณภำพของบุ ค คล
ในกำรปรั บ ตัว ผลจำกกำรท ำงำนของ 2 กลไกนี้ จะแสดงออกมำเป็ นพฤติ ก รรมกำรปรั บ ตัว 4 ด้ำน คื อ
ด้ำนร่ ำงกำย ด้ำนอัตมโนทัศน์ ด้ำนบทบำทหน้ำที่ และด้ำนกำรพึ่งพำระหว่ำงกัน โดยพฤติกรรมกำรปรับตัว
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ทั้ง 4 ด้ำนนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงระดับกำรปรับตัวของบุคคลซึ่ งแสดงออกมำเป็ นพฤติกรรมของบุคคลและ
ยังสะท้อนให้เห็นถึงกำรใช้กระบวนกำรเผชิ ญปั ญหำในแบบแผนพฤติกรรมทั้ง 4 ด้ำน ตลอดจนควำมสำเร็ จ
หรื อประสิ ทธิ ภำพของกำรตอบสนองโดยสังเกตได้จำกพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมำให้ปรำกฏโดยมี
รำยละเอียดพฤติกรรมกำรปรับตัวแต่ละด้ำน ดังนี้
1. กำรปรั บ ตัว ด้ำ นร่ ำ งกำย (Physiological mode) เป็ นกำรปรั บ ตัว เพื่ อ รั ก ษำควำมมั่น คงของ
ร่ ำงกำย ซึ่ งหมำยถึง ควำมสำเร็ จในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงในควำมต้องกำรด้ำนสรี ระค่อนข้ำงจะมี
ควำมเป็ นรู ปธรรมสู ง มีพฤติกรรมที่เห็ นได้ชดั เจนเข้ำใจง่ำย พฤติกรรมกำรปรับตัวด้ำนนี้ จะสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรพื้นฐำนในกำรดำรงชี วิตของมนุ ษย์ 5 ด้ำน คือ ควำมต้องกำรออกซิ เจน ภำวะโภชนำกำร
กำรขับถ่ำย กิ จกรรมและกำรพักผ่อน กำรป้ องกันกระบวนกำรที่ซับซ้อน 4 ประกำร คือ กำรรับควำมรู ้สึก
น้ ำ และอิเลคโตรไลท์ กำรทำหน้ำที่ของระบบประสำทและกำรทำหน้ำที่ของระบบต่อมไร้ท่อ
2. กำรปรับตัวด้ำนอัตมโนทัศน์ (Self- concept mode) เป็ นกำรปรับตัวเพื่อควำมมัน่ คงทำงจิตใจ
และจิตวิญญำณ อัตมโนทัศน์เป็ นควำมเชื่ อและควำมรู ้ สึกที่บุคคลมีต่อตนเองในช่ วงเวลำหนึ่ งเกิ ดจำกกำร
รั บ รู ้ ภ ำยในตนเองและกำรรั บ รู ้ จ ำกปฏิ กิ ริ ย ำของบุ ค คลอื่ น ที่ มี ต่ อ ตนเอง อัต มโนทัศ น์ มี ผ ลสะท้อ นต่ อ
พฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคล
3. กำรปรับตัวด้ำนบทบำทหน้ำที่ (Role function mode) เป็ นกำรปรับตัวเพื่อควำมมัน่ คงทำงสังคม
เกี่ ยวข้องกับกำรทำหน้ำที่ ตำมบทบำทที่ ตนดำรงอยู่ในสังคม ซึ่ งต้องเป็ นไปตำมควำมคำดหวังของสัง คม
เกี่ ยวกับสิ่ งที่บุคคลควรกระทำต่อผูอ้ ื่นในสังคมตำมตำแหน่ งหน้ำที่ในบทบำทของตน บุคคลจึงต้องมีกำร
ปรับตัวหรื อแสดงบทบำทของตนให้เหมำะสมเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นซึ่ งจะทำให้เกิดควำมรู ้สึกมัน่ คง
ทำงสังคมและอยูใ่ นสังคมได้อย่ำงมีควำมสุ ข
4. กำรปรับตัวด้ำนกำรพึ่งพำระหว่ำงกัน (Interdependent mode) เป็ นกำรปรับตัวเพื่อควำมมัน่ คง
ทำงสังคมในด้ำนควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่ำงบุคคลหรื อกลุ่มคน โดยมุ่งประเด็นไปที่กำรมีปฏิ สัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลในสังคมที่ เกี่ ยวข้องกับกำรให้และรับควำมรัก ควำมนับถื อ กำรยกย่องซึ่ งกันและกันอย่ำง
เต็มใจ ควำมต้อ งกำรพื้นฐำนในกำรปรั บตัวด้ำนนี้ มี 3 องค์ประกอบ คื อ กำรได้รับควำมรั กอย่ำงเพียงพอ
กำรได้รับกำรเรี ยนรู ้และกำรเจริ ญเติบโตตำมพัฒนำกำรและกำรได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรในเรื่ อง
แหล่งประโยชน์ของบุคคลเพื่อที่จะให้บรรลุถึงควำมรู ้สึกมัน่ คงในควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันบุคคลที่สำมำรถ
ปรั บ ตัว ด้ำ นกำรพึ่ ง พำระหว่ ำ งกัน (Interdependence) ได้อ ย่ ำ งเหมำะสมจะต้อ งมี ค วำมสมดุ ล ระหว่ำ ง
กำรพึ่งพำตนเอง (Independence) และกำรพึ่งพำผูอ้ ื่น (Dependence) รวมทั้งต้องมีพฤติกรรมทั้งกำรเป็ นผูใ้ ห้
(contributive behaviors) และพฤติ ก รรมกำรเป็ นผูร้ ั บ (Receiving behaviors) อย่ำ งเหมำะสมจึ ง จะท ำให้
บุ ค คลสำมำรถด ำรงชี วิ ต ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ในสั ง คมได้ ด้ ว ยควำมรู ้ สึ ก มั่น คงและปลอดภัย โดยชนิ ด ของ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล พฤติกรรมกำรปรับตัวทั้ง 4 ด้ำนเป็ นผลจำกกำรทำงำนภำยในของกระบวนกำร
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ปรับตัวด้วยกำรประสำนงำนกันระหว่ำงกลไกกำรควบคุ มและกลไกกำรคิดรู ้ แสดงออกเป็ นพฤติกรรมกำร
ปรับตัวทั้ง 4 ด้ำน ซึ่ งพฤติกรรมแต่ละด้ำนจะมีควำมเชื่ อมโยงซึ่ งกันและกันภำยในกระบวนกำรปรับตัวของ
บุ คคล โดยผลลัพธ์ จำกกำรปรั บตัวด้ำนใดด้ำ นหนึ่ ง อำจมี ผลกระทบหรื อกลำยเป็ นสิ่ ง เร้ ำ ต่ อกำรปรั บ ตัว
อีกด้ำนหนึ่ งหรื อทุก ๆ ด้ำนก็ได้ หรื อสิ่ งเร้ ำชนิ ดหนึ่ งอำจมีผลต่อกำรปรับตัวหลำย ๆ ด้ำนในเวลำเดี ยวกัน
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมำจึงเป็ นผลจำกกำรประสำนเกี่ยวข้องกันของทุกส่ วนในกระบวนกำรปรับตัว
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบุคคลเป็ นระบบกำรปรับตัวที่มีควำมเป็ นองค์รวม

กรอบแนวคิดการทาวิจัย
ตัวแปรต้ น
ข้ อมูลทัว่ ไป
- เพศ
- อำยุ
- สถำนภำพ
- กำรศึกษำ
- รำยได้
- ตำแหน่งงำน

ตัวแปรตาม
กำรปรับตัวของพนักงำน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรม
กำรเงินอิเล็กทรอนิกส์
(กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ
กลุ่มสำขำในพัทยำ)
ปัจจัยในการปรับตัว
- ด้ำนร่ ำงกำย
- ด้ำนอัตมโนทัศน์
- ด้ำนบทบำทหน้ำที่
- ด้ำนกำรพึ่งพำระหว่ำงกัน

สมมติฐานการวิจัย
1. พนักงำนที่มีเพศต่ำงกัน มีกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อ
กำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกัน
2. พนักงำนที่มีอำยุต่ำงกัน มีกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อ
กำรเข้ำมำของระบบธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกัน
3. พนักงำนที่มีสถำนภำพต่ำงกัน มีกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มี
ต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกัน
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4. พนักงำนที่มีกำรศึกษำต่ำงกัน มีกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มี
ต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกัน
5. พนักงำนที่มีรำยได้ต่ำงกัน มีกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อ
กำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกัน
6. พนักงำนที่มีตำแหน่งต่ำงกัน มีกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มี
ต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ต่ำงกัน

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ในเขตเมื อง
พัทยำ จำนวน 166 คน ซึ่ งมีข้ นั ตอนในกำรสุ่ มกลุ่มตัวอย่ำงดังนี้
ก ำหนดขนำดกลุ่ ม ตัว อย่ำ ง โดยวิ ธี ก ำรค ำนวณขนำดกลุ่ ม ตัว อย่ำ งของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro
Yamane, 1967) ที่ระดับควำมเชื่ อมัน่ 95% ซึ่ งกำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่ อนของกำรสุ่ มกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ
5% เมื่อคำนวณแล้วได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงสำหรับกำรศึกษำเป็ นจำนวน 118 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถำม (questionnaires) ที่ ผู ้ศึ ก ษำสร้ ำ งขึ้ นจำก
กำรศึกษำแนวคิดจำกทฤษฎี เอกสำรต่ำง ๆ ตลอดจนงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถำมแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม
ตอนที่ 2 กำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบ
ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำในพัทยำ)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. กำรประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงสังคมศำสตร์ ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1.1 ตรวจสอบควำมสมบู ร ณ์ แ ละควำมถู ก ต้อ งของแบบสอบถำมหลัง จำกด ำเนิ น กำรเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้แบบสอบถำมที่ได้รับคำตอบที่สมบูรณ์ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้
1.2 บันทึกข้อมูลที่เป็ นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่ องคอมพิวเตอร์ตำมลำดับ
1.3 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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1.4 ประมวลผลข้อมูลตำมจุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำวิจยั
2. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำดังนี้
2.1 วิเครำะห์ลกั ษณะกลุ่มตัวอย่ำงที่ทำกำรสำรวจ โดยใช้สถิติเชิ งพรรณำในกำรวิเครำะห์ โดย
จำแนกกลุ่ มตัวอย่ำงตำม เพศ อำยุ ระดับกำรศึ กษำ สถำนภำพ รำยได้ ตำแหน่ งงำน ด้วยสถิ ติควำมถี่ และ
ค่ำร้อยละ
2.2 วิเครำะห์กำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของ
ระบบธุ ร กรรมกำรเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (กรณี ศึ ก ษำ : พนัก งำนธนำคำรกรุ ง เทพกลุ่ ม สำขำในพัท ยำ)
จำกแบบสอบถำมที่มีกำรวัดระดับ 5 ระดับ นำมำแปลงเป็ นคะแนน (Interval Scale) ดังนี้
คาตอบ
มีกำรปรับตัวมำกที่สุด
มีกำรปรับตัวมำก
มีกำรปรับตัวปำนกลำง
มีกำรปรับตัวน้อย
มีกำรปรับตัวน้อยที่สุด

ค่ าคะแนน (Interval Scale)
5
4
3
2
1

กำรวิเครำะห์ กำรปรั บตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่ มีต่อกำรเข้ำมำของ
ระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำในพัทยำ) ใช้กำร
คำนวณค่ำเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน แล้วนำไปเทียบเกณฑ์ (S.D.) และนำมำจัดระดับโดยใช้เกณฑ์
(บุญชม ศรี สะอำด, 2535) ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ระดับ
มีกำรปรับตัวมำกที่สุด
มีกำรปรับตัวมำก
มีกำรปรับตัวปำนกลำง
มีกำรปรับตัวน้อย
มีกำรปรับตัวน้อยที่สุด

2.3 ใช้สถิ ติเชิ งอนุ มำน ในกำรวิเครำะห์เพื่ออ้ำงอิงผลกำรทดสอบจำกกลุ่มตัวอย่ำงไปยังกลุ่ม
ประชำกร ดังนี้
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ทดสอบปั จจัยกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของ
ระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำในพัทยำ) ด้วยสถิติ
t-test สำหรับคุณลักษณะของประชำกรที่แบ่งได้ 2 กลุ่ม และสถิติ F-test สำหรับคุณลักษณะของประชำกร
ที่แบ่งได้ 3 กลุ่มขึ้นไปที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติ .05 หรื อควำมเชื่อมัน่ 95%

ผลการวิจัย
ผลกำรวิจยั ตำมวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
กำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรม
กำรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ (กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำในพัทยำ) พบว่ำ พนักงำนผูต้ อบ
แบบสอบถำมส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.6 มีอำยุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.8 มีสถำนภำพ
โสด คิดเป็ นร้ อยละ 60.2 มีกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี คิดเป็ นร้ อยละ 66.1 มีรำยได้ 20,001-30,000 บำท
คิดเป็ นร้อยละ 43.2 และมีตำแหน่งงำนเป็ นเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด มำกที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 30.5
1) ด้ำนร่ ำงกำย พบว่ำ พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ กลุ่มสำขำในพัทยำ มีกำรปรับตัวต่อกำรเข้ำมำ
ของระบบธุ ร กรรมกำรเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ำ นร่ ำ งกำย โดยภำพรวมอยู่ ใ นระดับ มำก ( X = 3.55)
เมื่ อพิจำรณำในรำยละเอี ยดสำมำรถเรี ยงตำมลำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ ประเด็นที่ 2 กำรแต่งกำยที่ มี
ควำมสะอำดและเรี ยบร้อย ระหว่ำงวันทำงำนมำกที่สุด ( X = 3.61) รองลงมำเป็ น ประเด็นที่ 4 รับประทำน
อำหำรในระหว่ำงวันอย่ำงเพียงพอ ( X = 3.61) และน้อยที่สุดเป็ นประเด็นที่ 3 ออกกำลังกำยอย่ำงเพียงพอ
ในแต่ละวันหลังกำรทำงำน ( X = 3.46) ตำมลำดับ
2) ด้ำนอัตมโนทัศน์ พบว่ำ พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ กลุ่มสำขำในพัทยำ มีกำรปรับตัวต่ อกำร
เข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ด้ำนอัตมโนทัศน์ โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก ( X = 3.63)
เมื่ อพิ จำรณำในรำยละเอี ย ดสำมำรถเรี ย งตำมล ำดับ จำกมำกไปหำน้อยดัง นี้ ประเด็นที่ 11 ท่ ำ นสำมำรถ
แยกแยะปั ญหำส่ วนตัวจำกภำยนอกกับกำรทำงำนภำยในได้อย่ำงดี ม ำกที่สุด ( X = 3.76) รองลงมำเป็ น
ประเด็นที่ 10 ควำมกดดันในกำรกำหนดเป้ ำกำรทำงำนของพนักงำนแต่ละคน ( X = 3.71) และน้อยที่สุด
เป็ นประเด็นที่ 7 รู ้ สึกดี กบั กำรเปลี่ ยนแปลงกำรทำงำนของธนำคำรให้เป็ นรู ปแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ท้ งั หมด
( X = 3.44) ตำมลำดับ
3) ด้ำนบทบำทหน้ำที่ พบว่ำ พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ กลุ่มสำขำในพัทยำ มีกำรปรับตัวต่อกำร
เข้ำ มำของระบบธุ ร กรรมกำรเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ำ นบทบำทหน้ ำ ที่ โดยภำพรวมอยู่ ใ นระดับ มำก
( X = 3.74) เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดสำมำรถเรี ยงตำมลำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ ประเด็นที่ 16 ท่ำน
สำมำรถปฏิ บ ัติ ง ำนได้ใ นทุ ก หน้ ำ ที่ แ ต่ ล ะต ำแหน่ ง ทั้ง ภำยในสถำนที่ แ ละภำยนอกสถำนที่ ม ำกที่ สุ ด
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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( X = 3.89) รองลงมำเป็ นประเด็นที่ 13 กำรส่ งเสริ มกำรขำย เช่ น กำรแจกของรำงวัล Premium ร่ วมลุ น้ ชิ ง
รำงวัล ( X = 3.81) และน้อยที่สุดเป็ นประเด็นที่ 12 สำมำรถอธิบำยข้อมูลและให้ควำมรู ้ในกำรใช้งำนระบบ
ธุ รกรรมกำรเงินผ่ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Banking) ( X = 3.51) ตำมลำดับ
4) ด้ำนพึ่งพำระหว่ำงกัน พบว่ำ พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ กลุ่มสำขำในพัทยำ มีกำรปรับตัวต่อ
กำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ด้ำนพึ่งพำระหว่ำงกัน โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก
( X = 3.92) เมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดสำมำรถเรี ยงตำมลำดับจำกมำกไปหำน้อยดังนี้ ประเด็นที่ 20 มีควำม
เคำรพผูใ้ หญ่ในสถำนที่ทำงำนทุก ๆ คนมำกที่สุด ( X = 3.99) รองลงมำเป็ นประเด็นที่ 18 พนักงำนทุกคน
มีควำมร่ วมมือกันทำงำนให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ( X = 3.96) และน้อยที่สุดเป็ นประเด็นที่ 19
มี ค วำมเอำใจใส่ ก ับ เพื่ อ ร่ ว มงำนคอยช่ ว ยเหลื อ กำรท ำงำนให้เ ป็ นไปอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ( X = 3.87)
ตำมลำดับ
สรุ ปผลกำรปรั บตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบ
ธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำในพัทยำ)
ด้ าน
ด้ำนร่ ำงกำย
ด้ำนอัตมโนทัศน์
ด้ำนบทบำทหน้ำที่
ด้ำนพึ่งพำระหว่ำงกัน
รวม

̅
𝑿
3.55
3.63
3.74
3.92
3.71

SD.
.92
.88
.96
.73
.87

แปลความหมาย
มำก
มำก
มำก
มำก
มำก

ลาดับ
4
3
2
1
-

จำกตำรำง พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ กลุ่มสำขำในพัทยำ มีกำรปรับตัวต่อกำรเข้ำมำของระบบ
ธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภำพรวมอยูใ่ นระดับมำก ( X = 3.71) ซึ่งสำมำรถเรี ยงตำมลำดับจำกมำก
ไปหำน้อยได้ดงั นี้ ด้ำนพึ่งพำระหว่ำงกันอยู่ในระดับมำก ( X = 3.92) ด้ำนบทบำทหน้ำที่อยู่ในระดับมำก
( X = 3.74) ด้ำนอัตมโนทัศน์อยู่ในระดับมำก ( X = 3.63) และด้ำนร่ ำงกำยอยู่ในระดับมำก ( X = 3.55)
ตำมลำดับ

ผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐำนที่ 1 เพศมีผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำ
ของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำร
กรุ ง เทพ จ ำกัด (มหำชน) ที่ มี ต่ อ กำรเข้ำ มำของระบบธุ ร กรรมกำรเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค่ ำ sig =.467
ซึ่ งเปรี ยบเทียบระดับมีนยั สำคัญทำงสถิติที่กำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนที่ 1 สรุ ปได้วำ่ เพศไม่มีผลต่อ
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C H A P T E R 20
ปรั บ ตัว ของพนัก งำนธนำคำรกรุ ง เทพ จ ำกัด (มหำชน) ที่ มี ต่ อ กำรเข้ำ มำของระบบธุ ร กรรมกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์
สมมุติฐำนที่ 2 อำยุมีผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำ
ของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำร
กรุ ง เทพ จ ำกัด (มหำชน) ที่ มี ต่ อ กำรเข้ำ มำของระบบธุ ร กรรมกำรเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค่ ำ sig = .304
ซึ่ งเปรี ยบเทียบระดับมีนยั สำคัญทำงสถิติที่กำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนที่ 2 สรุ ปได้วำ่ อำยุไม่มีผลต่อ
ปรั บ ตัว ของพนัก งำนธนำคำรกรุ ง เทพ จ ำกัด (มหำชน) ที่ มี ต่ อ กำรเข้ำ มำของระบบธุ ร กรรมกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์
สมมุติฐำนที่ 3 สถำนะภำพมีผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อ
กำรเข้ำ มำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่ มี ผ ลต่ อกำรปรั บ ตัว ของ
พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ มีค่ำ
sig = .070 ซึ่ งเปรี ยบเที ยบระดับมี นัยสำคัญทำงสถิ ติที่กำหนดคื อ .05 จึงปฏิ เสธสมมุติฐำนที่ 3 สรุ ปได้ว่ำ
สถำนะภำพไม่มีผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบ
ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์
สมมุติฐำนที่ 4 กำรศึกษำมีผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำร
เข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตัวของพนักงำน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มีค่ำ sig = .163
ซึ่ งเปรี ยบเทียบระดับมีนยั สำคัญทำงสถิติที่กำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนที่ 4 สรุ ปได้วำ่ กำรศึกษำไม่มี
ผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์
สมมุติฐำนที่ 5 รำยได้มีผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำร
เข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตัวของพนักงำน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มีค่ำ sig = .793
ซึ่ งเปรี ยบเทียบระดับมีนยั สำคัญทำงสถิติที่กำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนที่ 5 สรุ ปได้วำ่ รำยได้ไม่มีผล
ต่ อปรั บ ตัวของพนัก งำนธนำคำรกรุ ง เทพ จำกัด (มหำชน) ที่ มี ต่อกำรเข้ำ มำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์
สมมุติฐำนที่ 6 ตำแหน่งมีผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำร
เข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ผลกำรทดสอบพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรปรับตัวของพนักงำน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มีค่ำ sig = .101
ซึ่ งเปรี ยบเทียบระดับมีนยั สำคัญทำงสถิติที่กำหนดคือ .05 จึงปฏิเสธสมมุติฐำนที่ 6 สรุ ปได้วำ่ ตำแหน่ งไม่มี
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ผลต่อปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์

อภิปรายผลการศึกษา
ในกำรวิเครำะห์ถึงองค์ควำมรู ้ใหม่ที่ได้จำกำรวิจยั ผูว้ ิจยั จะอภิปรำยเปรี ยบเทียบระหว่ำงข้อค้นที่
ได้จำกกำรศึกษำและองค์ควำมรู ้เดิมจำกเนื้อหำบทที่ 2 รวมทั้งข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ดังนี้
ด้ำนร่ ำงกำย พบว่ำ โดยภำพรวมกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อ
กำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ อยู่ในระดับมำก ซึ่ งสอดคล้องกับกำรวิจยั ของ วีนัส
ตีรพัฒนพันธ์ (2549) ที่ได้ศึกษำเรื่ องกำรปรับตัวเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรของระดับปฏิ บตั ิกำรในสถำบัน
พัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กรมหำชน) พบว่ำ ด้ำนร่ ำงกำย ด้ำนทักษะเกี่ยวกับเทคนิ คและวิธีกำรประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบตั ิงำน อยูใ่ นระดับมำก และสอดคล้องกับกำรวิจยั ของ สำริ นท์รัตน์ สวัสดิพฤกษำ (2543) ศึกษำ
เรื่ อง กำรปรับตัวของพนักงำนในบริ ษทั ประกันภัยที่มีบริ ษทั ต่ำงชำติเข้ำร่ วมลงทุน พบว่ำ ในด้ำนร่ ำงกำยมี
กำรปรับตัวอยู่ใ นระดับมำก เนื่ องจำกกำรท ำงำนจะต้องมี ค วำมพร้ อมและสมำธิ ใ นกำรท ำงำนส่ ง ผลให้
พนักงำนมีควำมสำมำรถในกำรทำงำนที่ดีข้ ึน
ดังผลกำรศึ กษำข้ำงต้นนั้นมี ควำมสอดคล้องกับข้อมู ลจำกกำรสัมภำษณ์ พนักงำนของธนำคำร
กรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) กลุ่มสำขำในพัทยำ ที่ได้กล่ำวไว้วำ่ กำรเข้ำมำของธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ส่งผลให้
พนักงำนมีควำมกดดันในกำรทำงำนมำกขึ้นเนื่ องจำกมีกำรทำงำนตำมสำขำลดลงแต่ตอ้ งใช้เวลำกำรทำงำน
ในรู ป แบบ กำรท ำกำรตลำดแทนโดยกำรออกพบลู ก ค้ำ อย่ ำ งสม่ ำ เสมอรวมถึ ง ลัก ษณะกำรท ำงำนมี
ควำมเร่ งรี บเพื่อที่จะต้องสร้ำงผลงำนจึงส่ งผลต่อเรื่ องสุ ขภำพร่ ำงกำยของพนักงำนในเรื่ องกำรรับประทำน
อำหำรเพรำะในบำงครั้งพนักงำนไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรได้ตรงตำมเวลำของมื้ออำหำรในแต่ละวัน
และในบำงครั้งอำหำรที่รับประทำนไปนั้นไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ ำงกำย
และดังผลกำรศึกษำข้ำงต้นยังมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ในเรื่ องของกำรต้องมี
กำรปรั บตัวเรื่ องกำรออกกำลังกำยของพนัก งำนเองด้วยเนื่ องจำกกำรทำงำนธนำคำรเป็ นกำรท ำงำนที่ มี
ควำมเสี่ ยงสู งทำงด้ำนกำรเงิน หนึ่งในภำรกิจของกำรปฏิบตั ิงำนจึงต้องมีกำรสรุ ปยอดของงบประมำณต่ำง ๆ
เป็ นประจำทุกวัน ซึ่ งส่ งผลให้กำรทำงำนต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำปกติ ดังนั้น พนักงำนทุกคนจึงต้องมี
กำรปรั บตัวโดยมี กำรแบ่งงำนกันทำอย่ำงเป็ นระบบเพื่อให้กำรปฏิ บตั ิ งำนเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ วมำกยิ่งขึ้น
เพื่อบริ หำรจัดกำรเวลำไว้สำหรับกำรดูแลสุ ขภำพอย่ำงกำรมีเวลำได้ออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อสุ ขภำพ
ที่แข็งแรง อันจะส่ งผลดีต่อไปกับกำรปฏิบตั ิงำนในระยะยำว
ด้ำนอัตมโนทัศน์ พบว่ำ โดยภำพรวมกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ อยู่ในระดับมำก ไม่สอดคล้องกับกำรวิจยั ของ
วรรณกนก สุ วรรณรัตน์ (2548) ที่ได้ศึกษำเรื่ อง กระบวนกำรปรับตัวในกำรสื่ อสำรองค์กรของผูบ้ ริ หำร
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C H A P T E R 20
ชำวต่ำงชำติ ตัวอย่ำงกำรศึกษำจำก บริ ษทั คลิฟฟอร์ ด ชำนช์ (ประเทศไทย) จำกัด พบว่ำ กำรสื่ อสำรภำยใน
องค์ก รใช้ค วำมทัน สมัย ทำงด้ำ นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ำ นหน้ำ ที่ ใ นกำรท ำงำนเป็ นปั ญ หำของกำรปรั บตัว
ซึ่ งไม่เข้ำใจในด้ำนภำษำสื่ อสำรกันไม่เข้ำใจมีกำรปรับตัวอยูใ่ นระดับปำนกลำง
ดังผลกำรศึกษำข้ำงต้นนั้นมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ อยูส่ ่ วนหนึ่ ง ที่พนักงำน
ส่ วนใหญ่ตอ้ งมี กำรปรั บตัวเป็ นอย่ำงมำกแต่ลกั ษณะกำรทำงำนส่ วนใหญ่ของพนักงำนนั้นจำเป็ นจะต้อง
ปฏิ บตั ิงำนอย่ำงมีสติและมีสมำธิ เป็ นอย่ำงมำก เนื่ องจำกกำรทำงำนของพนักงำนธนำคำรเป็ นกำรทำงำนที่
ต้องพบปะและเผชิ ญหน้ำกับผูค้ นมำกหน้ำหลำยตำ กำรทำงำนจึงสำมำรถควบคุมได้ยำก แต่ท้ งั นี้ พนักงำน
ทุ ก คนมี ก ำรปรั บ ตัวโดยกำรปรั บ อำรมณ์ ใ ห้มี ค วำมพร้ อมต่ อกำรท ำงำน เช่ น กำรไม่ นำเรื่ องส่ วนตัวมำ
ข้องเกี่ ยวกับเรื่ องกำรทำงำนไม่นำปั ญหำส่ วนตัวมำสร้ ำงอำรมณ์ ที่เป็ นลบต่ อกำรทำงำน เป็ นต้น เพื่อลด
ปัญหำกำรร้องเรี ยนจำกลูกค้ำ และเพื่อให้กำรทำงำนและกำรบริ กำรลูกค้ำเกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
และผลกำรศึ ก ษำข้ำ งต้นยัง มี ค วำมสอดคล้องกับ ข้อมู ล จำกกำรสั ม ภำษณ์ ที่พ นัก งำนธนำคำร
กรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) กลุ่มสำขำในพัทยำต้องมีกำรปรับตัวเป็ นอย่ำงมำกเมื่อเข้ำสู่ ระบบธุ รกรรมกำรเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ เนื่ องจำกธนำคำรมีกำรเปลี่ ยนแปลระบบกำรทำงำนเป็ นอย่ำงมำกในเรื่ องของกำรใช้กำลัง
แรงงำนจำกทรัพยำกรมนุษย์โดยมีกำรลดกำรทำงำนจำกคนเป็ นจำนวนมำกเพรำะกำรเข้ำมำแทนที่ของระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ดังนั้นเมื่อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ได้เข้ำมำตอบโจทย์ประชำชนในประเทศไทยอย่ำงรวดเร็ ว
พนักงำนจึงต้องมีกำรปรั บตัวเป็ นอย่ำงมำกเพื่อกำรทำงำนร่ วมกับระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยต้องมีกำรวำง
แผนกำรทำตลำดของพนักงำนทุกคนและพนักงำนเองจะต้องมีกำรออกไปทำงำนนอกสถำนที่กนั มำกขึ้น
ด้ำนบทบำทหน้ำที่ พบว่ำ โดยภำพรวมกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
ที่ มี ต่ อ กำรเข้ำ มำของระบบธุ ร กรรมกำรเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อยู่ใ นระดับ มำก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สิ ริ ย ำ
หอมสุ วรรณ (2544) ที่ได้ทำกำรศึกษำถึง ศักยภำพของบุคลำกรในกำรปฏิบตั ิงำนจัดทำคำของบประมำณ
แผ่น ดิ น ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำ ผลกำรศึ ก ษำพบว่ำ กำรพัฒ นำควำมรู ้ ค วำมสำมำรถ
กำรทำงำนของบุคคลในกำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรจัดทำคำของบประมำณ พบว่ำ มีศกั ยภำพโดยรวมอยูใ่ น
ระดับ มำก ไม่ ส อดคล้องกับกำรวิจยั ของ วรรณกนก สุ ก รรณรั ตน์ (2548) ที่ ไ ด้ศึ ก ษำเรื่ อง กระบวนกำร
ปรั บตัวในกำรสื่ อสำรองค์ก รของผูบ้ ริ หำรชำวต่ำงชำติ ตัวอย่ำงกำรศึ กษำจำก บริ ษทั คลิ ฟฟอร์ ด ชำนช์
(ประเทศไทย) จำกัด พบว่ำ กำรสื่ อสำรภำยในองค์กรใช้ควำมทันสมัยทำงด้ำนอิเล็กทรอนิกส์ดำ้ นหน้ำที่ใน
กำรทำงำนเป็ นปั ญหำของกำรปรับตัวซึ่ งไม่เข้ำใจในด้ำนภำษำสื่ อสำรกันไม่เข้ำใจมีกำรปรับตัวอยูใ่ นระดับ
ปำนกลำงและไม่สอดคล้องกับ งำนวิจยั ของ มยุรฉัตร กุลตัณฑ์ (2552) ที่ได้ศึกษำเรื่ อง กำรปรับตัวของ
พนักงำนภำยใต้ระบบกำรบริ หำรแบบญี่ปุ่นโดย ผลกำรศึกษำพบว่ำ พนักงำนภำยใต้ระบบกำรบริ หำรแบบ
ญี่ปุ่นมีทิศทำงในกำรปรับตัวด้ำนภำพกำรทำงำน ในระดับปำนกลำง
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ดังผลกำรศึกษำข้ำงต้นค่อนข้ำงมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ของผูจ้ ดั กำรธนำคำร
กรุ งเทพ กลุ่มสำขำในพัทยำ ที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ เมื่อธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ เข้ำมำอย่ำงรวดเร็ วพนักงำนต้องมี
กำรฝึ กอบรมเกี่ ยวกับระบบที่ เข้ำมำเพื่อเตรี ยมพร้ อมรั บมื อกับกำรทำงำนผ่ำนระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ต่ำง ๆ
อย่ำงเต็มที่ รวมถึ งเป็ นกำรสร้ ำงควำมเข้ำใจและควำมมัน่ ใจให้กบั ตัวพนักงำนเองในกำรให้ขอ้ มู ลต่ำง ๆ
เกี่ ยวกับระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อสำมำรถเป็ นผูใ้ ห้ควำมรู ้ และบอกต่อข้อมูลสำคัญให้กบั ผูม้ ำใช้บริ กำรได้
อย่ำงเข้ำใจ อีกทั้งพนักงำนทุกคนต้องให้ควำมสำคัญกับงำนที่ตนเองได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
และใส่ ใจในรำยละเอียดของงำนเป็ นอย่ำงสู ง เนื่ องจำกงำนเป็ นงำนที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องกำรเงิ นกำรทำงำน
จึงต้องมีควำมรับผิดชอบต่อภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยสู งมำกทั้งเรื่ องตัวเงินและเอกสำรสำคัญต่ำง ๆ รวมถึง
กำรทำงำนของพนักงำนทุกคนจะต้องทำงำนด้วยควำมรอบคอบเพื่อลดโอกำสในกำรตกหล่นของงำน
ด้ำนกำรพึ่งพำซึ่ งกันและกัน พบว่ำ โดยภำพรวมกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด
(มหำชน) ที่มีต่อกำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ อยูใ่ นระดับมำก สอดคล้องกับกำรวิจยั
ของ สำริ นท์รัตน์ สวัสดิพฤกษำ (2543) ศึกษำเรื่ อง กำรปรับตัวของพนักงำนในบริ ษทั ประกันภัยที่มีบริ ษทั
ต่ำงชำติ เข้ำร่ วมลงทุ น ผลจำกกำรศึ กษำพบว่ำ ด้ำนเพื่อนร่ วมงำนและลักษณะงำนอยู่ในระดับปำนกลำง
เนื่ องจำกพนักงำนของบริ ษทั ต่ำงชำติจะมีพฤติกรรมควำมคิดแตกต่ำงกันออกไปและสอดคล้องกับงำนวิจยั
ของ มยุรฉัตร กุลตัณฑ์ (2552) ที่ได้ศึกษำเรื่ อง กำรปรับตัวของพนักงำนภำยใต้ระบบกำรบริ หำรแบบญี่ปุ่น
โดยผลกำรศึกษำพบว่ำ พนักงำนส่ วนใหญ่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับเพื่อนร่ วมงำนในระดับที่ดีเช่นกัน
ดัง ผลกำรศึ ก ษำข้ำ งต้น ค่ อ นข้ำ งมี ค วำมสอดคล้อ งกับ ข้อ มู ล จำกกำรสั ม ภำษณ์ พ นัก งำนของ
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) กลุ่มสำขำในพัทยำ ที่ได้กล่ำวกันในเรื่ องของกำรพึ่งพำซึ่ งกันและกันไว้วำ่
ในบรรยำกำศของกำรงำนที่ดีน้ นั พนักงำนที่ มีอำวุโสน้อยกว่ำทั้งที่ เป็ นพนักงำนเก่ ำและพนักงำนที่เข้ำ มำ
ทำงำนใหม่ควรให้ควำมเคำรพกับผูท้ ี่ อำวุโสกว่ำเป็ นสำคัญ เรื่ องของอำยุและประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน
รวมไปถึ งสิ่ งที่ สำคัญรองลงมำไม่น้อยไปกว่ำกันคื อกำรให้ค วำมเคำรพและกำรให้เกี ย รติ ซ่ ึ งกันและกัน
ระหว่ำงเพื่อนร่ วมงำน เพื่อกำรทำงำนร่ วมกันหรื อกำรทำงำนเป็ นทีมอย่ำมีประสิ ทธิ ภำพและเกิดผลสำเร็ จ
สู งสุ ด
และดังผลกำรศึกษำข้ำงต้นพนักงำนมีกำรปรับตัวเรื่ องกำรพึ่งพำซึ่ งกันและกันอยูใ่ นระดับมำกนั้น
ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลกำรให้สัมภำษณ์ของพนักงำนทุกคนที่ได้กล่ำวไว้วำ่ กำรทำงำนในธนำคำรกรุ งเทพ
จำกัด (มหำชน) กลุ่มสำขำในพัทยำ พนักงำนทุกคนจะต้องมีควำมเอำใจใส่ ในกำรทำงำนเป็ นอย่ำงมำกและที่
สำคัญ เมื่อเกิ ดปั ญหำบำงอย่ำงขึ้น พนักงำนทุกคนต้องช่ วยเหลื อและร่ วมกันแก้ไขปั ญหำในทุกครั้งเพรำะ
กำรแก้ไขปั ญหำคนเดียวคือหนทำงที่ผิดที่สุด ไม่วำ่ จะเกิดปั ญหำใดขึ้นควรจะต้องมีกำรเรี ยกรุ่ นพี่เพื่อมำให้
คำปรึ กษำและให้คำแนะนำเสมอ ทั้งนี้ จึงเห็นได้วำ่ กำรสร้ำงสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกำรทำงำนเป็ นประโยชน์
ต่อทั้งตนเองเพื่อนร่ วมงำน หัวหน้ำงำน และกำรทำงำนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
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C H A P T E R 20
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
จำกข้อค้นพบที่ ไ ด้จำกกำรศึ ก ษำ ผูว้ ิจยั เห็ นว่ำ ควรมี ข ้อเสนอแนะที่ เป็ นนัย ยะในเชิ ง นโยบำย
ที่สำคัญดังนี้
1) ธนำคำรกรุ งเทพจ ำกัด (มหำชน) ควรมี ก ำรอบรมพนัก งำนของบริ ษัท ให้ มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถในกำรทำงำน รวมถึ งแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ ของระบบกำรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ใน
อนำคตอย่ำงเต็มตัว
2) ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ควรต้องตรวจสอบกำรทำงำนของพนักงำนตลอดเวลำเพื่อ
เช็คควำมสำมำรถในกำรทำงำนของพนักงำนแต่ละคนว่ำสำมำรถทำงำนและแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ำได้
หรื อไม่ หำกควำมรู ้ไม่เพียงพอต้องส่ งเข้ำฝึ กอบรมอย่ำงจริ งจัง
3) ธนำคำรแห่ ง ประเทศไทยควรมี กำรโฆษณำและให้ค วำมรู ้ ก ับประชนชนในกำรใช้งำน
ธุรกรรมกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงมีกำรจัดทำเอกสำรสำระสำคัญในกำรใช้งำนรวมถึงแนวทำงกำรแก้ไข
ปั ญหำเบื้องต้นให้กบั ประชำชนเมื่อเกิดปั ญหำ
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจยั ครั้งต่อไป
หลังจำกที่ได้ดำเนินกำรวิจยั เรื่ องกำรปรับตัวของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ที่มีต่อ
กำรเข้ำมำของระบบธุ รกรรมกำรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ (กรณี ศึกษำ : พนักงำนธนำคำรกรุ งเทพกลุ่มสำขำใน
พัทยำ) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั เห็นว่ำควรมีกำรดำเนินวิจยั หลังจำกนี้ คือ
1) ควรศึกษำเกี่ยวกับเรื่ องผลกระทบของประชำชนในกำรใช้งำนเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ ของ
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
2) ควรศึ กษำเกี่ ยวกับเรื่ องควำมพึงพอใจของประชำชนที่ มีต่อเครื่ องมื ออิ เล็กทรอนิ กส์ และ
กำรให้คำแนะนำกำรใช้งำนของพนักงำนธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
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